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1. Brief aan het College en collega raadsleden 

 

Geachte collega’s, 

Voor de fractie van SRH is het al vele jaren meer dan duidelijk dat de bevriende 
projectontwikkelaars door het VVD College in de watten worden gelegd, dit alles in het 
nadeel van onze burgers. Honderden miljoenen euro’s worden in de richting geduwd van de 
projectontwikkelaars ten koste van onze burgers. De fractie van SRH vraagt zich dan ook 
hardop af, waarom in vredesnaam? Al vele jaren probeert de fractievoorzitter van SRH deze 
zaken aan de kaak te stellen, maar krijgt of kreeg daarbij niet voldoende steun om deze 
praktijken een halt toe te roepen. Wellicht doordat druk vanuit de VVD richting de 
coalitiepartners te hoog was of te hoog is. Een tweede mogelijkheid kan zijn, dat de 
fractievoorzitter van SRH deze materie niet goed genoeg onder de aandacht van de Raad 
heeft gebracht.  

Echter, in onze politieke wandelgangen krijgt de fractievoorzitter van SRH van diverse 
politieke partijen wel bijval, en wordt de boodschap van SRH wel goed begrepen, maar in de 
politieke Arena blijft van die bijval weinig over. Ook hier kunnen meerdere redenen aan ten 
grondslag liggen.   

1. De Raad begrijpt de materie niet, en vindt het allemaal prima zo. 
2. Of de politieke druk vanuit de VVD is dermate groot, omdat de coalitie 

partijgenoten bang zijn bij de volgende coalitiebesprekingen buitengesloten 
worden. Er is wat dat betreft, zowel in de coalitie als bij de coalitiepartners in de 
Raad geen sprake van dualisme. (De wil van de VVD is wet, met alle gevolgen 
voor de inwoners van onze gemeente, vandien.) 

3. De fractievoorzitter van SRH heeft deze materie niet goed genoeg voor het 
voetlicht gebracht, waardoor men de signalen niet serieus genoeg achtten.  

Het overduidelijke onrecht waar de burgers van de gemeente Haarlemmermeer aan 
blootgesteld worden, neemt hand over hand toe en grotere vormen aan. Vandaar dat de 
fractie van SRH er nu voor heeft gekozen om een zo duidelijk mogelijk beeld te schetsen, 
onderbouwd met aantoonbare feiten en omstandigheden, zodat de Raad van de gemeente 
Haarlemmermeer niet meer om de feiten heen kunnen, en een daadkrachtig signaal aan het 
College zullen afgeven. 

De fractie van SRH zal in het stuk over de ontwikkelingen en de megawinsten, in het project 
Hyde Park gedetailleerd beschrijven. De fractievoorzitter van SRH gaf aan dat de winsten 
voor de projectontwikkelaars in het project Hyde Park zouden kunnen oplopen van 400 tot 
700 miljoen euro. Na deze eerdere grove inschatting over de voornoemde mogelijke 
winsten, en de roep van de fracties van de VVD en het CDA om daarover met feiten te 
komen, is de fractie van SRH een onderzoek gestart. Uit de voorhanden zijnde prijzen van de 
te koop aangeboden appartementen is de fractie van SRH erachter gekomen dat de eerder 
grove inschatting over de extreem hoge winsten voor de projectontwikkelaars, 
hoogstwaarschijnlijk nog hoger zullen uitvallen. Het kwalijke van de zaak is, dat de gemeente 
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financieel er maar bitter weinig wijzer van wordt en de burgers daardoor op verschillende 
vlakken, het nakijken hebben. De burgers worden aan de ene kant opgezadeld met veel te 
dure woningen en aan de andere ook nog eens benadeeld bij het financieel gewin voor de 
gemeente. In plaats daarvan worden de burgers geconfronteerd met onnodige 
bezuinigingen. Over de financiële ins en outs mag niet gesproken worden, want deze feiten 
zijn geheim verklaart. Wat dat betreft mogen deze cijfers van SRH openbaar gemaakt 
worden, zodat de discussie volledig in alle openheid gevoerd kunnen worden. Echter, de 
meerderheid van de Raad gaat over het opheffen van de geheimhouding.  

De fractie van SRH is van mening dat de belangen van de burgers, hoogstwaarschijnlijk op 
onrechtmatige wijze worden en zijn geschonden. SRH stelt de Raad voor om een gedegen 
onderzoek in deze kwestie uit te laten voeren. 

Er wordt weleens gesteld dat “men” een winkel in een winkel heeft, met andere woorden 
een verborgen agenda. De fractievoorzitter van SRH gaat ervan uit dat het beeld wat nu naar 
voren is gekomen, er geen sprake is van een winkel in een winkel maar van een verborgen 
supermarkt in de winkel van de gemeente Haarlemmermeer. Na aanleiding van het 
onderzoek van de fractie van SRH in het project Hyde Park, kunnen er drie zaken spelen. 

1. De verantwoordelijke betrokkenen wethouders en ambtenaren binnen de gemeente 
Haarlemmermeer zijn onkundig op gebied van ontwikkelingen, en met name in en bij 
de ontwikkeling van nieuwbouwprojecten in de woningbouw. 

2. De verantwoordelijke betrokkenen wethouders en/of ambtenaren binnen de 
gemeente Haarlemmermeer, werken vanuit een verborgen agenda. (corruptie)  

3. De verantwoordelijke betrokkenen wethouders en ambtenaren zijn onkundig, en is 
er mogelijk sprake van een combinatie van onkunde en een verborgen agenda. 
(onkunde/corruptie) 

Uit het onderzoek dat zou moeten plaatsvinden welke in de motie is beschreven, zal 
duidelijk worden waar het één en ander is misgegaan. Duidelijk is dat de manier zoals het nu 
gaat, niet de juiste is. De projectontwikkelaars worden lachend rijker en de positie van 
inwoners van onze mooie maar doodzieke gemeente, wordt keer op keer onnodig 
verslechterd. De grote vraag is, waarom. 

Uit de uitkomst van de door de fractie van SRH voorgestelde (forensisch) onderzoek, zal het 
op de eerste plaats duidelijk worden of bij de ontwikkeling en besluitvorming van Hyde Park 
er volgens de regels is gehandeld. Daarnaast zal door het onderzoek ook duidelijk worden of 
de regels van de Grondprijzennota door het College geschonden zijn. De regels van de 
Grondprijzennota, zonder uit de geheimhouding te klappen, houden in dat wanneer er 
sprake is van een afwijking van meer dan 10%, dit aan de Raad ter goedkeuring wordt 
voorgelegd. Volgens de fractie van SRH is hier geen sprake van geweest. 

Om alles duidelijk te krijgen vraagt de fractie van SRH in zal stemmen met de motie:            
“IN HET LAND DER BLINDEN IS ÉÉNOOG KONING”.  

De motie is om meerdere redenen bedoeld om vast te kunnen stellen dat: 

1. De regels van de Grondprijzennota correct zijn uitgevoerd en zijn nageleefd. 
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2. De belangen van de gemeente Haarlemmermeer (burgers) op een juiste manier en in 
verhouding met en van de te verwachte winsten van de ontwikkelaars, zijn uit 
onderhandeld.  

3. Er duidelijkheid gegeven wordt waarom de gemeente zich zo belabberd financieel op 
achterstand heeft laten zetten. Kortom, dit onderzoek zou moeten uitwijzen of zowel 
ambtelijk als bestuurlijk de juiste mensen op de juiste plaats zitten.  

4. Het tevens duidelijk wordt of er sprake is van onkunde, corruptie en of een 
combinatie van onkunde en corruptie. 

Het is voor de fractie van SRH dan ook meer dan duidelijk dat het in de gemeente 
Haarlemmermeer anders moet en anders kan, in en bij de ontwikkelingen van de 
woningbouwprojecten. Duidelijk is in ieder geval dat in de gemeente Hillegom, het wel 
mogelijk is om betaalbare woningen te realiseren. Hoe dit daar dan wel mogelijk is? 

Deze vraag is voor de fractie van SRH makkelijk te beantwoorden, er zit geen VVD in het 
College van Hillegom. Het College bestaat uit een partijloze burgemeester, een CDA 
wethouder en twee wethouders van BBH. Zie bijlage 2.  

SRH brengt hierbij de motie in: “WONINGEN VANAF EEN TON, DAT WILLEN WIJ OOK”,        
en hoopt op uw politieke steun.

1.1 DE GEMEENTE IS GEEN BOUWBEDRIJF 
De fractievoorzitter van SRH is zowel thuis in de bouwwereld, verwerven van grondlocaties 
als bij de ontwikkeling van objecten, zoals gebouwen en woningen. De fractie SRH stelde het 
College voor om zelf betaalbare woningen te ontwikkelen, maar kreeg tijdens meerdere 
raadsvergaderingen te horen dat de gemeente geen bouwbedrijf was. De gemeente liet dat 
over aan projectontwikkelaars en of aan woningcorporaties. 

VREEMD BESLUIT OVER BOUW NIEUWE RAADHUIS 

Daar waar het College eerst aangaf geen bouwbedrijf te zijn, gaat men nu wel over tot 
realisatie van een nieuw, maar schreeuwend duur Raadhuis in eigen beheer en laat 
wederom de risicoloze woningbouw op notabene grond van de gemeente zelf, over aan 
derden. In plaats van de gegarandeerde winsten uit de te realiseren woningbouw zelf te 
genereren en op die manier de kosten van het nieuwe Raadhuis de kop in te drukken, gunt 
het College de te behalen winsten, aan derden. Waarom, is dat nodig? Ook hier zou een 
gedegen onderzoek meer dan op zijn plaats zijn, is de fractie van SRH van mening. 

1.2 PROJECT HYDE PARK 
De fractie van SRH zal, onderbouwd met feiten en omstandigheden de Raad overtuigen dat 
er iets vreselijk mis is, bij het uit onderhandelen en besluitvorming van met name bij de 
ontwikkeling van het woningbouwproject Hyde Park.  Er is bij de ontwikkeling van Hyde Park 
de rode loper uitgelegd voor de projectontwikkelaars om vele honderden miljoenen binnen 
te halen, zonder dat de gemeente daarvan mee profiteert.  

“Projectontwikkelaars, alsjeblieft pak hier de honderden miljoenen euro’s winsten, want als 
wij (de gemeente) tekort komen, pakken wij gewoon de sport af van degene die het echt 
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nodig hebben”. “Zou de Raad dit pikken? Natuurlijk, want die hebben wij als VVD, gewoon 
onder controle”.  

De fractievoorzitter van SRH werd kort geleden nog door de fractievoorzitters van de VVD en 
het CDA ervan beticht, dat hij zich in een utopische wereld zou begeven. Als door wespen 
gestoken reageerde voornoemde fractievoorzitters, dat de fractievoorzitter van SRH zijn 
beweringen maar moest aantonen door met feiten en bewijzen te komen.  

Zowel de fractievoorzitter als de fractie assistent van SRH hebben zich geruime tijd verdiept 
in de voorhanden zijnde feiten en omstandigheden op het gebied van woningbouw, 
bouwkosten en alles wat met woningbouw te maken heeft.  

Uit dit onderzoek is een schokkend beeld naar voren gekomen, de fractie van SRH sluit zelfs 
niet uit dat de betrokken portefeuillehouders zich schuldig hebben gemaakt aan het 
schenden van de Grondprijzennota, welke de criteria vormen om de controlerende taken 
van de Raad goed te kunnen uitvoeren. Er zijn maar heel weinig raadsleden die verstand 
hebben van deze materie, zo zou blijken uit de reacties of is er iets anders aan de hand?  

“Er worden geen honderden miljoenen verdiend door de projectontwikkelaars in Hyde Park” 
beet de fractievoorzitter van de VVD de fractievoorzitter van SRH toe, “ Dat moet u dan 
maar bewijzen”,  en , “Dat is een utopie”, riep de fractievoorzitter van het CDA.  

Hierbij zal de fractie van SRH aantonen dat hier wel degelijk sprake van is, daarnaast zal de 
fractie van SRH aantonen dat het hoog nodig en tijd is, om een onderzoek te gelasten over 
de afspraken en verbintenissen tussen de gemeente en de (bevriende) projectontwikkelaars. 
De fractie van SRH is ervan overtuigt dat er dan geen enkele sprake hoeft te zijn van 
ombuigingen of bezuinigingen. Sterker nog, bij een plan van aanpak van SRH zal de 
gemeente op jaarbasis tientallen euro’s winsten bij kunnen schrijven in plaats van de huidige 
verliezen. 

Het project Hyde Park kent vele torens, zo blijkt uit de advertenties van de 
projectontwikkelaars, op het internet worden de vele appartementen in verschillende 
prijzen en woningtypen aangeprezen. Uit onderzoek is gebleken dat de bouwkosten rond de 
€ 550,- per kubieke meter kosten. SRH gaat ervan uit dat dit prijzen zijn exclusief BTW. 
Gezien de stijgingen van de grondstoffen zal SRH bij de berekeningen rekening houden met 
deze stijgingen. De fractie van SRH gaat daarom uit van € 750,- per kubieke meter 
bouwkosten inclusief BTW, het is minder maar de fractie van SRH wil hierbij een onnodige 
discussies op dit vlak vermijden.  

Een gemiddeld appartement is 2.6 tot 2,8 meter hoog. De rekenmethode van SRH is per 
appartement dus drie keer de vloeroppervlakte, wat iets te hoog berekend is. Ook hier geldt 
dat wij geen onnodige discussies willen hebben. De fractie van SRH gaat dus uit van de 
bouwkosten per vierkante meter van een appartement zijnde € 2.250,- per vierkante meter, 
deze bouwkosten zijn dus door SRH hoog ingeschat en berekend.  

Welnu, uit de vele aanbiedingen in het gebied van Hyde Park worden nog een aantal 
appartementen te koop aangeboden, SRH zal u hierbij een aantal voorbeelden geven: 
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Kensington House Two:  

Deze bovenwoningen zijn vanaf 99 vierkante meter tot 135 vierkante meter beschikbaar en 
kosten en worden te koop aangeboden vanaf € 604.310,- tot € 859.500,- vrij op naam.  

De fractie van SRH berekend de m2 prijzen, wat neerkomt op: 

1. € 604.310,- voor 99 m2  = € 6.104,- per m2 = bouwkosten per m2 € 2.250,- = winst 
per m2 € 3.854,- = brutowinst appartement 99 m2 € 381.546,- exclusief notaris, 
architect,  grond en sloopkosten. 

2. € 859.500,- voor 135 m2 = € 6366,- per m2 = bouwkosten per m2 € 2.250,- = winst 
per m2 € 4.116,- = brutowinst per appartement € 555.660,- exclusief notaris, 
architect, grond en sloopkosten.  

Kensington House Four:  

Deze bovenwoning kost € 599.500,- en is 84 m2  

1. € 599.500,- voor 84 m2 = € 7.136,- per m2 = bouwkosten per m2 € 2.250,- = winst 
per m2 € 4.886,- = brutowinst appartement 84 m2 € 410.424,- exclusief notaris, 
architect, grond en sloopkosten. 

Kensington House Six:  

Deze bovenwoning kost € 599.500,- en is 89 m2  

1. € 599.500,- voor 89 m2 = € 6.736,- per m2 = bouwkosten per m2 € 2.250,- = winst 
per m2 € 4.486,- = brutowinst appartement 89 m2 € 399.254,- exclusief notaris, 
architect, grond en sloopkosten. 

Kensington House Five:  

Deze bovenwoning kost € 709.500,- en is 127 m2  

1. € 709.500,- voor 127 m2 = € 5.586,- per m2 = bouwkosten per m2 € 2.250,- = 
winst per m2 € 3.336,- = brutowinst appartement 127 m2 € 423.672,- exclusief 
notaris, architect, grond en sloopkosten. 

 

Notting Hill 

Deze appartementen van 45 t/m 158 m2 zijn vanaf € 309.500,- te koop. 

1. € 309.500,- voor 45 m2 = € 6.877,- per m2 = bouwkosten per m2 € 2.250,- = winst per 
m2 € 4.627,- = brutowinst appartement 45 m2 € 208.215,- exclusief notaris, 
architect,  grond en sloopkosten. 

Van de uit de bovenstaande berekeningen van de 6 appartementen komt het volgende 
beeld naar voren. De gemiddelde aantal vierkante meters per appartement over de 
bovenstaande beschreven appartementen, komen uit op 96,5 m2. De brutowinsten welke 
op deze 6 berekende appartementen komt uit op een bedrag van € 2.378.771,- wat 
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neerkomt op een gemiddelde brutowinst van € 4.108,- per m2 exclusief notaris, architect, 
grond en sloopkosten.  

Om de projectontwikkelaars het nog makkelijker te maken om ruim € 4.600,- per vierkante 
meter bruto winst te laten behalen op een appartementje van 45 m2, heeft de gemeente 
ook de startersleningen voor Hyde Park in het leven geroepen zoals in (Bijlage 1.) te lezen 
staat.  

1.3 STARTERSLENINGEN VOOR HYDE PARK 
Na bestudering van de bijlage 1. ( Startersleningen voor Hyde Park ) wordt het voor de 
fractie van SRH nog duidelijker, dat de gemeente er alles aandoet om de woekerende 
projectontwikkelaars ter wille te zijn. De gemeente prijst de startersleningen aan als zijnde 
gunst en geeft hierbij de jonge starters het gevoel dat de appartementen in de Hoofddorpse 
wijk in Beukenhorst-West beter betaalbaar zijn voor mensen die voor het eerst een woning 
kopen. De gemeente stelt, “Voor jonge mensen bijvoorbeeld”.  

In het gebouw Kensington en Knightsbridge komen volgens de gemeente ongeveer 100 van 
deze woningen waar de starterslening voor zal gaan gelden. Dit zijn woningen met een prijs 
onder de NHG-grens, (NHG is de Nationale Hypotheekgarantie) en de grens is gesteld op een 
prijs van een woning op € 310.000,-. In Beukenhorst-West worden volgens de gemeente de 
komende jaren minimaal 380 woningen van deze categorie verkocht. De woekerende 
projectontwikkelaars vinden dit heerlijk en stellen hun belangen zeker, door de 
appartementjes van 45 m2 aan te prijzen voor een bedrag van € 309.500,-.  

1.4 DUBIEUZE ROL GEMEENTE 
Waarom is de gemeente Haarlemmermeer zo happig om veel te dure appartementen, 
zogenaamd betaalbaar te maken voor starters. Betaalbare woningen zijn woningen vanaf     
€ 2.500,- tot € 3.500,- per m2, en ook wel degelijk haalbaar en realistisch, maar je moet het 
als gemeente alleen wel willen. Het is een keuze van de gemeente om niet de hoofdprijs te 
vragen voor de gronden om betaalbare woningen te realiseren, een keuze en niet meer dan 
dat.  

De fractie van SRH gunt projectontwikkelaars dat zij een dik belegde boterham kunnen 
verdienen, maar de prijzen die zij rekenen in Hyde Park, is woekeren, misbruik maken van de 
schaarste en dat heeft niets te maken met het oplossen van de maatschappelijk problemen 
en de grote vraag van betaalbare woningen in de woningsector.  

1.5 BELASTINGPARADIJZEN EN BRIEVENBUSFIRMA’S  
Maatschappelijk is er een hevige discussie gaande over ondernemingen en andere 
betrokkenen die zich in Nederland hebben gevestigd als zijnde brievenbus firma’s. Is het 
maatschappelijk wel uitlegbaar en ook moreel acceptabel, dat bedrijven en betrokkenen op 
die manier zeer weinig belasting betalen. Veel verdienen en zo min mogelijk betalen is het 
credo van voornoemde betrokkenen. De Overheid werkt echter deze hebzucht zelf in de 
hand, maar begint nu, onder druk van en door de maatschappelijke discussie na te denken 
om dit probleem en onrecht een halt toe te roepen. 
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Bij de ontwikkeling van Hyde Park is van voornoemde discussie geen sprake,                            
de Royal Properties Group opereert vanuit Monaco en daar betaald men geen euro 
belasting. Wel miljoenen verdienen aan Nederlandse kopers, maar geen belasting willen 
betalen. Wat de fractie van SRH betreft, doen wij in de toekomst geen zaken meer met 
bedrijven of instellingen met deze mentaliteit. Er wordt op het ogenblik volop 
gedemonstreerd om het minimumloon naar € 14,- per uur te krijgen, terwijl er honderden 
miljoenen euro’s naar het buitenland verdwijnt waar geen belasting over wordt betaald, leg 
dat de demonstranten van het minimumloon maar eens uit. Volgens de fractie van SRH is 
dat niet uit te leggen, duidelijk is echter wel dat het anders moet en ook anders kan. 
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2. Vragen aan het College 

De fractie van SRH heeft dan ook de volgende vragen aan het College: 

Vraag 1. Loopt de gemeente enig risico bij het verlenen van de startersleningen? 

Vraag 2. Is de verstrekte starterslening verleent onder een eerste hypothecaire inschrijving? 
Zo niet, waarom dan niet. 

Vraag 3. De rekenrente binnen de begroting van de gemeente is 2 %, de eerste drie jaar na 
het verlenen van een starterslening hoeft er geen rente en aflossingen plaats te vinden. De 
burgers betalen dus deze kosten, zijn er ook kosten doorberekend aan de 
projectontwikkelaars i.v.m. deze startersleningen?  

Er worden in Hyde Park ongeveer 4000 appartementen gebouwd, waarvan 20 % sociale huur 
en/of koopwoningen. In Beukenhorst West worden de eerste opleveringen van de beloofde 
20 procent sociale woningbouw in Hyde Park, verwacht. 

Wanneer wij de afgesproken 20% sociale woningen van de in totaal 4000 appartementen 
aftrekken, houden wij 3200 koop en huurwoningen over.  

Volgens de berekeningen van de fractievoorzitter van SRH is de totale waarde van de 3200 
niet sociale en in verkoop zijnde of komende appartementen, uitgaande van de 
berekeningen over de zes nu in de verkoop zijnde 6 berekende appartementen ruim 1.9 
miljard euro.  

VRAAG 1. aan het College, klopt het dat er honderden miljoenen winsten worden behaald 
door de projectontwikkelaars in het project Hyde Park? 

VRAAG 2. Is het College het met de fractie van SRH eens dat de moties van SRH meer dan op 
zijn plaats is? 

VRAAG 3. Is het College bereid om nu ter plekke de aangekondigde bezuinigingen en 
ombuigingen terug te trekken? 

De fractie van SRH is dan ook zeer benieuwd naar de antwoorden van het College op 
bovengenoemde vragen. 
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3. Motie “WELKOM EN TOT ZIENS HINDER HEFFING 
HAARLEMMERMEER”  

 

 “WELKOM EN TOT ZIENS HINDER HEFFING HAARLEMMERMEER” 

Trots mogen wij zijn op de banenmotor van en in onze gemeente, de Luchthaven Schiphol, 
de fractie van SRH heeft bij dit mooie bedrijf in bijna al zijn facetten, er een goed gevoel bij. 
De fractie van SRH hoopt dan ook dat deze luchthaven, door innovatieve en slimme ingrepen 
zoals bij het schoner, stiller en geluidsarmer wordende vliegtuigen, nog vele honderden 
jaren in onze gemeente kan blijven bestaan.  

Aan de andere kant zorgt de Luchthaven Schiphol ook voor veel hinder voor zowel onze 
inwoners en zelfs buiten onze gemeente, zij het op mindere basis. Ook de mogelijkheden 
voor woningbouw op diverse plekken in onze gemeente hebben hinder van de luchthaven. 
De lucht rond Schiphol is vervuild door fijnstof, de uitstoot van stikstof is gigantisch en ga zo 
maar door. Er zijn vele voor, maar zeker ook veel nadelen te benoemen, als het over de 
Luchthaven Schiphol gaat.  

Er is volgens het College, geen geld om rond Schiphol de voornoemde problemen snel op te 
kunnen lossen. Daar is de fractie van SRH goed over na gaan denken en heeft mogelijk de 
oplossing gevonden, om voor deze en andere maatschappelijke, financiële, en 
milieutechnische problemen een halt toe te roepen.  

De fractie van SRH presenteert u hierbij de Motie; “Welkom en Tot Ziens Hinder Heffing 
Haarlemmermeer”. 

Deze motie is bedoeld om te onderzoeken of het juridisch mogelijk is om passagiers een 
euro te laten betalen bij aankomst en vertrek vanaf de Luchthaven Schiphol. Wij willen 
hierbij duidelijk stellen dat het hierbij niet over een vliegtaks of een belasting gaat, maar 
puur om een hinderheffing. 

De Welkom en Tot Ziens Hinder Heffing Haarlemmermeer, zal bij een bedrag van één euro 
per passagier ruim 70 miljoen euro op jaarbasis opleveren. De Luchthaven Schiphol wordt 
door deze motie niet op extra kosten gejaagd en de betalende passagiers merken er zelfs 
financieel heel weinig van. Daar staat tegenover dat met dit jaarlijkse bedrag aan heffing het 
mogelijk is om knelpunten, zoals de aanpak van Stikstof, Fijnstof, Groen en een Schoner 
Milieu op korte termijn aan te kunnen pakken. Hierdoor zal het leefklimaat in onze 
gemeente aanzienlijk worden verbeterd. 

De fractie van SRH stelt de Raad een motie voor, te weten de Motie “Welkom en Tot Ziens 
Hinder Heffing Haarlemmermeer”   

De fractie van SRH hoopt op uw steun.  
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4. Motie “IN HET LAND DER BLINDEN IS ÉÉNOOG KONING”.  

MOTIE SRH  (RvO Art. 27) 

“IN HET LAND DER BLINDEN IS ÉÉNOOG KONING”. 

Motie naar aanleiding van het woningbouw project Hyde Park Hoofddorp, gebaseerd op 
hebzucht, onkunde en of mogelijke corruptie. 

De Raad van de gemeente Haarlemmermeer in vergadering bijeen op donderdag 1 juli 2021 

Constaterende dat,

-    het college meewerkt en mogelijk maakt dat projectontwikkelaars op een 
schaamteloze manier honderden miljoenen euro’s winsten genereerd aan de 
broodnodige woonruimte in de gemeente Haarlemmermeer. 

Overwegende dat,

-    onze burgers met een kleine beurs door onze gemeente in de steek worden gelaten, in 
het woningbouwproject Hyde Park Hoofddorp 

-     de raad wordt voorgehouden dat de gemeente afhankelijk is van projectontwikkelaars 
en of door eigendomssituaties i.v.m. grondposities. 

-     hierdoor de ontwikkelingen bij de noodzakelijke goedkope woningbouw tegen wordt 
gewerkt, en met name bij de ontwikkeling hiervan. 

-     het college toestaat, dat projectontwikkelaars woekerprijzen per vierkante meter 
hanteren in het project Hyde Park Hoofddorp 

-     terwijl de gemeente Hillegom wel alles doet om aan de grote vraag van betaalbare 
woningen voor haar eigen inwoners te kunnen voldoen. 

-     onze gemeente nagenoeg geen noemenswaardige financiële voordelen heeft in een 
project van 4000 woningen 

-     dat over deze mega woekerwinsten (vele honderden miljoenen euro’s) nagenoeg geen 
belastingen worden betaald in Nederland 

-     door dit handelen de burgers van onze gemeente en in Nederland zwaar worden 
benadeeld en de projectontwikkelaars nog zwaarder worden bevoordeeld. 

           

Roept het college op om:

-    complete openheid van zaken te geven over de geringe financiële voordelen van en bij 
de ontwikkelingen van Hyde Park Hoofddorp 
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-     in te stemmen met een diepgravend onderzoek om vast te kunnen stellen dat alles in 
dit project naar en volgens de geldende regels is gegaan en is nageleefd 

-     in te stemmen met een diepgravend onderzoek om vast te kunnen stellen, dat de 
belangen van de gemeente bij deze ontwikkelingen niet zijn geschaad.  

-     in te stemmen met een diepgravend onderzoek of de positie van de gemeente wel op 
een juiste manier is uit onderhandeld. 

En gaat over tot de orde van de dag. 
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5. Motie “WONINGEN VANAF EEN TON, DAT WILLEN WIJ 
OOK”  

MOTIE SRH  (RvO Art. 27) 

“WONINGEN VANAF EEN TON, DAT WILLEN WIJ OOK”

Motie naar aanleiding van de grote schaarste van goedkope en betaalbare woningbouw. 

De Raad van de gemeente Haarlemmermeer in vergadering bijeen op donderdag 1 juli 2021 

Constaterende dat,

-    het college er maar niet in slaagt om aan de vraag, van goedkope en betaalbare 
woningen vanaf een ton voor onze inwoners maar niet te kunnen of willen te voorzien. 

Overwegende dat,

-    onze burgers met een kleine beurs door onze gemeente in de steek worden gelaten, 
door niet voor deze groepen de belangen op de juiste manier te behartigen. 

-     de raad wordt voorgehouden dat de gemeente afhankelijk is van projectontwikkelaars 

-     de ontwikkelingen bij de noodzakelijke goedkope woningbouw tegen wordt gewerkt 
door het College, bij de ontwikkeling hiervan 

-     terwijl in de gemeente Hillegom wel bewust wordt gekozen om aan de grote vraag te 
voldoen voor haar eigen inwoners 

           

Roept het college op om:

-    om op zeer korte termijn aan deze vraag en noodzaak te voldoen 

-     daar voor deze categorie (woningen vanaf een ton) aangepaste grondprijzen te gaan 
hanteren 

-     ervoor te zorgdragen dat er geen speculatie op goedkope woningen kunnen 
plaatsvinden 

-     dat de goedkope woningen alleen gebouwd worden voor de eigen inwoners. ( net 
zoals in de gemeente Hillegom)   

-     te beginnen met de ontwikkeling van 500-1000 goedkope woningen van 40, 60, 80 en 
100 vierkante meter voor een prijs van € 2.500,- per vierkante meter. 
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-     contact op te nemen met de Haarlemmermeerse projectontwikkelaar die in de 
gemeente Hillegom deze woningen realiseert, en of met andere projectontwikkelaars 
in gesprek te gaan die ook aan voornoemde prijzen te kunnen voldoen. 

En gaat over tot de orde van de dag. 
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6. Motie “WELKOM EN TOT ZIENS HINDERHEFFING 
HAARLEMMERMEER”  

MOTIE SRH  (RvO Art. 27) 

“WELKOM EN TOT ZIENS HINDERHEFFING HAARLEMMERMEER”

Motie naar aanleiding van raadsvoorstel 2021.0001203 Strategische heroriëntatie 2022-2025 

De Raad van de gemeente Haarlemmermeer in vergadering bijeen op donderdag 1 juli 2021 

Constaterende dat,

-  het college de raad heeft verzocht om voorstellen te doen voor de resterende 2 mln 
euro aan bezuinigingen die nodig zijn. 

Overwegende dat,

-  onze burgers en gemeente op verschillende vlakken hinder en beperkingen ondervindt 
van en door de Luchthaven Schiphol i.v.m. de vliegbewegingen rondom de luchthaven 

-     de ontwikkelingen bij de woningbouw hinder ondervindt en door aanpassingen 
duurder uitvallen 

           

Roept het college op om:

-  de mogelijkheden te onderzoeken om een hinderheffing in te voeren op de passagiers 
van € 1,00 euro per landing en vertrek van en naar de Luchthaven Schiphol.

-     zich te realiseren dat met het invoeren van deze hinderheffing een bedrag van rond de 
€ 70.000,- tot € 80.000,- per dag zal incasseren.  

-     volgens de verwachting van economen, in 2023-2025 het aantal passagiers weer op 
het niveau van 2019 zal komen (72 miljoen passagiers)  

-  de aangekondigde bezuinigingen per ommegaande in te trekken en de heffing zo snel 
als mogelijk in te voeren. 

En gaat over tot de orde van de dag. 
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7. Motie  “MOTIE VAN WANTROUWEN”  

MOTIE SRH  (RvO Art. 27) 

 “MOTIE VAN WANTROUWEN” 

Motie naar aanleiding van het woningbouw project Hyde Park Hoofddorp, gebaseerd op 
hebzucht, onkunde en of mogelijke corruptie. 

De Raad van de gemeente Haarlemmermeer in vergadering bijeen op donderdag 1 juli 2021 

Constaterende dat,

-  het college meewerkt en mogelijk maakt dat projectontwikkelaars op een 
schaamteloze manier honderden miljoenen euro’s winsten genereerd aan de 
broodnodige woonruimte in de gemeente Haarlemmermeer. 

Overwegende dat,

-  het college niet in wenst te stemmen om een diepgravend onderzoek te verrichten om 
duidelijkheid te krijgen, of de financiële belangen van de gemeente wel op een juiste 
manier zijn uit onderhandeld en niet geschonden zijn.  

          

-  en zegt hierbij het vertrouwen in het voltallige college op. 

En gaat over tot de orde van de dag. 
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8.  Betoog  

 

SPREEKTEKST D.D. 1 JULI 2021 VAN DE BIJDRAGE  

VAN DE FRACTIE  

SOCIAAL RECHTS HAARLEMMERMEER (SRH) INZAKE: 

ALGEMENE BESCHOUWINGEN/FINANCIËLE BESCHOUWINGEN/ 

MEERJARENPERSPECTIEF INVESTERINGEN VOORJAAR 2021/ 

VOORJAARSRAPPORTAGE 2020 
 

Voorzitter,  

Vandaag bespreken wij de Algemene Beschouwingen, de Financiële Beschouwingen, het 
Meerjarenperspectief Investeringen Voorjaar 2021 en de Voorjaarsrapportage 2020, 
inclusief de door het College van Burgemeester en Wethouders voorgestelde bezuinigingen. 
De voorgestelde bezuinigingen en de vraag van het College aan de politieke partijen om mee 
te denken om de miljoenen tekorten te helpen op te lossen, en deze eventuele oplossingen 
van een gedegen financiële onderbouwing te voorzien. 

Deze vraag vormt dan ook voor de fractie SRH, de basis om met een serieus en gedegen plan 
van aanpak te komen. De fractie van SRH heeft veel werk verricht om aan deze vraag en 
voorwaarden te kunnen voldoen, maar het is de fractie van SRH meer dan gelukt. 

BEZUINIGINGEN EN OMBUIGINGEN ZIJN NIET NODIG 

De fractie van SRH is erg geschrokken van en over de manier waarop het College van B&W 
de bezuinigingen en ombuigingen over de rug en in het nadeel van onze burgers wil gaan 
realiseren. Volgens de fractie van SRH, is het op de eerste plaats helemaal niet nodig om 
deze onnodige bezuinigingen er doorheen te drukken. Het College verschuilt zich achter de 
Corona Crisis, terwijl er in de media tientallen berichten verschijnen, onder andere van de 
president van De Nederlandse Bank (DNB) de heer Klaas Knot, dat de economie met een 
sneltrein vaart aan het herstellen is. De heer Knot roept tevens de banken op om een 
reserve op te bouwen i.v.m. de onzekerheden in de woningmarkt, dit i.v.m. met de alsmaar 
stijgende woningprijzen. U bent dus gewaarschuwd. 

Maar dat is volgens de fractie van SRH niet het enige punt waarom SRH tegen de 
voorgestelde bezuinigingen en ombuigingen is. 

Voor de fractie van SRH is het al vele jaren meer dan duidelijk dat de bevriende 
projectontwikkelaars door het VVD College in de watten worden gelegd, dit alles in het 
nadeel van onze burgers en met name bij onze jeugd, starters en burgers met een klein 
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inkomen. Honderden miljoenen euro’s worden in de richting geduwd van de (bevriende) 
projectontwikkelaars ten koste van onze voornoemde burgers. De fractie van SRH vraagt zich 
dan ook hardop af, waarom in vredesnaam?  

Al vele jaren probeert de fractievoorzitter van SRH deze zaken aan de kaak te stellen, maar 
krijgt of kreeg daarbij niet voldoende steun om deze onsmakelijke praktijken een halt toe te 
roepen. Wellicht doordat druk vanuit de VVD richting de coalitiepartners te hoog was of te 
hoog is. Een tweede mogelijkheid kan zijn, dat de fractievoorzitter van SRH deze materie niet 
goed genoeg onder de aandacht van de Raad heeft gebracht.  

Echter, in onze politieke wandelgangen krijgt de fractievoorzitter van SRH van diverse 
politieke partijen wel bijval, en wordt de boodschap van SRH wel goed begrepen, maar in de 
politieke Arena blijft van die bijval maar weinig over. Ook hier kunnen meerdere redenen 
aan ten grondslag liggen.   

1. De Raad begrijpt de materie niet, en vindt het allemaal prima zo. 
2. Of de politieke druk vanuit de VVD is dermate groot, omdat de coalitie 

partijgenoten bang zijn om bij de volgend coalitieonderhandelingen buiten 
gesloten te worden. Er is wat dat betreft, zowel in de coalitie als bij de 
coalitiepartners in de Raad geen sprake van dualisme. (De wil van de VVD is wet, 
met alle gevolgen voor de inwoners van onze gemeente, vandien.) 

3. De fractievoorzitter van SRH heeft deze materie niet goed genoeg voor het 
voetlicht gebracht, waardoor men de signalen niet serieus genoeg achtten.  

Het overduidelijke onrecht waar de burgers van de gemeente Haarlemmermeer aan 
blootgesteld worden, neemt hand over hand grotere vormen aan. Vandaar dat de fractie van 
SRH er nu voor heeft gekozen om een zo duidelijk mogelijk beeld te schetsen, onderbouwd 
met aantoonbare feiten en omstandigheden, zodat de Raad van de gemeente 
Haarlemmermeer niet meer om de feiten heen kunnen, en een daadkrachtig signaal aan het 
College kunnen, zullen en moeten afgeven. Vaststaat dat hetgeen de fractievoorzitter van 
SRH in het rapport Hyde Park beschrijft, niet in dank zal worden afgenomen.  

SRH STAAT VOOR HET BELANG VAN ONZE BURGERS 

Echter, de fractie en fractievoorzitter van SRH dienen maar één belang en dat is het belang 
van de burgers van onze mooie maar doodzieke gemeente. SRH is een politieke partij en zijn 
volksvertegenwoordigers in hart en nieren, en zijn zeker geen marionetten van de 
bevriende, hebzuchtige, en op geld bewuste woekerende projectontwikkelaars zoals 
duidelijk is gemaakt in het project Hyde Park.  

De fractie van SRH zal in het stuk over de ontwikkelingen en de megawinsten, in het project 
Hyde Park gedetailleerd beschrijven. De fractievoorzitter van SRH gaf eerder aan dat de 
winsten voor de (bevriende) projectontwikkelaars zouden kunnen oplopen van 400 tot 700 
miljoen euro. Na deze eerdere grove inschatting over de voornoemde mogelijke winsten, en 
de roep van de fracties van de VVD en het CDA om met feiten te komen, is de fractie SRH 
een onderzoek gestart en uit de voorhanden zijnde prijzen van de te koop en te huur 
aangeboden appartementen is de fractie van SRH erachter gekomen, dat de grove eerdere 
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inschatting over de extreem hoge winsten voor de projectontwikkelaars met een aan 
zekerheid grenzende waarschijnlijkheid, nog hoger dan de eerder genoemde 400 tot 700 
miljoen, zullen uitvallen. Het kwalijke van de zaak is, dat de gemeente het nakijken heeft. 
Sterker nog, de gemeente faciliteert de megawinsten en werkt mee aan de prijsopdrijving, 
door onnodige startersleningen te verstrekken.  

De fractie van SRH is van mening dat de belangen van de burgers, hoogstwaarschijnlijk op 
onrechtmatige wijze worden en zijn geschonden. SRH stelt de Raad voor om een gedegen 
onderzoek in deze kwestie uit te laten voeren, zoals verwoord in de motie:                            
“IN HET LAND DER BLINDEN IS ÉÉNOOG KONING”.  

Daar waar het in de gemeente Hillegom wel mogelijk is om woningen vanaf een ton te 
realiseren, (Bijlage 2. Artikel Haarlems Dagblad) betalen onze starters voor nagenoeg 
dezelfde vierkante meters € 309.500,-. In de gemeente Haarlemmermeer betalen onze 
starters € 209.500,- meer voor een appartement die 5 m2 groter is in vergelijking met de 
woning in de gemeente Hillegom. Om dit onrecht tegen te gaan dienen wij dan ook de 
volgende motie in: “WONINGEN VANAF EEN TON, DAT WILLEN WIJ OOK”.  

Deze appartementen worden door ontwikkelaars, notabene uit Hoofddorp, gerealiseerd. 
Hoe en waarom het wel in de gemeente Hillegom mogelijk is om deze betaalbare woningen 
te bouwen, is volgens de fractie van SRH niet moeilijk te beantwoorden, de dominante, 
arrogante en macht misbruiken de VVD zit daar niet in het College. Zij vragen namelijk niet 
de hoofdprijzen voor gronden om dit mogelijk te maken, sterker nog, zij doen dit voor haar 
eigen inwoners en niet voor buitenstaanders. 

Het College van B&W in Hillegom bestaat uit de politieke partijen BBH en het CDA en een 
partijloze burgemeester. 

De derde motie die wij indienen is een financieel zeer aantrekkelijke motie en zal jaarlijks 
tientallen miljoenen euro’s kunnen opleveren, zonder dat het de burgers van onze 
Nederland en de rest van de wereld echt zal schaden.  

Hierbij dienen wij de motie in:  

“WELKOM EN TOT ZIENS  HINDER HEFFING HAARLEMMERMEER” 

De vierde motie houden wij achter de hand, en zal van de antwoorden van het College 
afhangen op de vragen van de fractie van SRH. 

Vraag 1. Is het College bereid om ervoor te zorgdragen dat er net als in de gemeente 
Hillegom, woningen voor onze burgers gebouwd worden vanaf een ton. 

Vraag 2. Is het College bereid de bezuinigingen voorlopig terug te draaien, en te 
onderzoeken of er mogelijkheden zijn tot het invoeren van de hinder heffing, zoals verwoord 
in motie 3. 

De fractie van SRH kondigt hierbij vier moties aan:  

Motie 1.  “IN HET LAND DER BLINDEN IS ÉÉNOOG KONING”.  
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Motie 2.  “WONINGEN VANAF EEN TON, DAT WILLEN WIJ OOK” 

Motie 3.  “WELKOM EN TOT ZIENS  HINDER HEFFING HAARLEMMERMEER” 

Motie 4. “MOTIE VAN WANTROUWEN” 
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Bijlage 1 
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Home Algemeen » Hyde Park e.o. » Raadhuisplein e.o. » Stadspark e.o. »

Winkelgebied e.o. » Binnenweg e.o. »

Home  Startersleningen voor Hyde Park>

Nederlands

Startersleningen voor Hyde Park
Haarlemmermeerders die binnenkort een nieuwbouwwoning in Hyde Park kopen, kunnen in
aanmerking komen voor een starterslening. Zo maakt de gemeente de appartementen in deze
Hoofddorpse wijk in Beukenhorst-West beter betaalbaar voor mensen die voor het eerst een woning
kopen. Voor jonge mensen bijvoorbeeld.

De verkoop van de eerste appartementen in Hyde Park gaat naar verwachng begin 2020 van start. In
de twee eerste gebouwen komen ruim zeshonderd huur- en koopappartementen. Dat zijn gebouw
Kensington aan de Marsstraat en gebouw Knightsbridge aan de Planetenweg. Voor ongeveer honderd
van deze woningen geldt de starterslening. Dat zijn koopwoningen met een prijs onder de NHG-grens
(NHG is naonale hypotheekgarane). Die grens is in 2020 een bedrag van 310.000 euro. In
Beukenhorst-West worden de komende jaren minimaal 380 woningen in deze categorie verkocht. Ook
kopers van deze appartementen die later in de verkoop gaan, kunnen voor de starterslening in
aanmerking komen.

Voor mensen die hun eerste huis kopen

Een starterslening is voor mensen die voor het eerst een huis kopen. Het is een extra lening van de
gemeente die kopers kunnen krijgen naast de hypotheek die zij afsluiten bij een bank. Deze lening is
maximaal 40.000 euro. De eerste drie jaar hoeven de kopers over die lening geen rente of aflossing te
betalen. Natuurlijk zijn er wel voorwaarden aan verbonden. Om de lening te kunnen krijgen, moeten
kopers minstens twee jaar aaneengesloten in Haarlemmermeer wonen. Of zij moeten in de afgelopen
en jaar minstens zes jaar in de gemeente hebben gewoond. En wie de starterslening krijgt, moet
minimaal twee jaar zelf in die woning blijven wonen. Ook zijn er inkomenseisen: wie te veel verdient,
komt niet in aanmerking voor een starterslening.
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Bestaande woningen

De gemeente verleent startersleningen om het starters op de woningmarkt makkelijker te maken.
Startersleningen zijn er niet alleen voor de nieuwbouwwoningen van Hyde Park in Beukenhorst-West.
Ook voor bestaande woningen zijn startersleningen beschikbaar. Voor meer informae over de
voorwaarden en mogelijkheden van de startersleningen zie: www.haarlemmermeer.nl/starterslening.nl.

Foto: Hyde Park

Gepubliceerd op: 26 nov 2019

Meer over dit onderwerp

Starterslening
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Bijlage 2  

ARTIKEL HAARLEMS DAGBLAD 

De ’betaalbare’ woningen in de nieuwe wijk Tuindorp Hillegom worden exclusief voor 
Hillegommers. De ontwikkelaar werkt aan een inschrijf- en verdeelsysteem dat dit moet 
mogelijk maken. 

Dit vertelde de ontwikkelaar deze week tijdens een online informatieavond, een zogeheten 
webinar. Daarin werd gemeld hoe de stand van zaken is met betrekking tot de wijk die 
verrijst op de plek waar ooit de Hillegomse zaterdagclub SIZO voetbalde. Op het stuk grond 
in Hillegom-Noord worden ruim driehonderd nieuwe woningen gebouwd. 

Geen hoofdprijs 

Dat de huizen in de nieuwe wijk zo veel mogelijk bij Hillegommers belanden, is een grote 
wens van de gemeente. Die is bij de verkoop van de grond aan de ontwikkelaar niet voor de 
hoofdprijs gegaan en heeft daardoor de afspraak kunnen maken dat de woningen 
’betaalbaar’ worden. Zo komen er 32 appartementen die ongeveer een ton gaan kosten en 
nog eens 32 die voor circa anderhalve ton worden verkocht. De gemeente wil dat die zo veel 
mogelijk bij Hillegomse woningzoekenden terechtkomen. 
 

Volgens de ontwikkelaar is een systeem in de  maak waarbij belangstellenden bij de 
inschrijving hun woonplaats en inkomen moeten vermelden. Aan de hand daarvan wordt er 
toegewezen. Er moet nog worden bepaald of de kopers in Hillegom moeten wonen, of dat 
een ’duurzame verbintenis’ met het dorp eventueel ook voldoende is. Bij dat laatste kun je 
denken aan in Hillegom werken of in Hillegom opgegroeid zijn. 

Op de woningen komt een antispeculatiebeding. Dit betekent dat de huizen binnen een 
bepaalde termijn niet mogen worden doorverkocht. Gebeurt dat toch, dan moet een boete 
worden betaald die meestal gelijk is aan de winst die op het huis wordt gemaakt. Ook wordt 
het voor de kopers verplicht om zelf in de woning te gaan wonen. Kopen als belegging om de 
huizen te verhuren of later duurder door te verkopen, is er dus niet bij. 
 

De 125 eengezinshuizen in de vrije sector die ook in Tuindorp worden gebouwd, kunnen wel 
door niet-Hillegommers worden gekocht. Volgens Koen Bosman van ontwikkelaar Timpaan 
zou het wel mogelijk zijn om ook de huizen in eerste instantie exclusief aan Hillegommers 
aan te bieden, maar heeft de gemeente daar nog niet om verzocht. ,,Maar wat niet is, kan 
nog komen’’, aldus Bosman. Hij wijst erop dat Timpaan volop in gesprek is met de gemeente 
over dit soort details en dat het nog even duurt voor de verkoop begint. 

Patrimonium 

Tijdens de webinar werden ook nieuwe afbeeldingen van Tuindorp Hillegom getoond. 
Daarop was goed te zien dat de architect zich bij het ontwerpen van de 310 woningen heeft 
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laten inspireren door de aanpalende wijk Patrimonium, waarmee de nieuwbouw straks een 
geheel moet vormen. 

Zo krijgen ook de nieuwe huizen rode dakpannen, een kenmerk waar Patrimonium zijn 
bijnaam ’De Rode Kaap’ aan dankt. Door de wijk komt een ’groene as’ en er kan straks een 
ommetje worden gemaakt door een parkstrook die de wijk nagenoeg omsluit. Over de sloot 
tussen Patrimonium en de nieuwbouw komt een aantal bruggetjes. 

In de wijk komt veel groen, onder andere hagen en bomen die de parkeerplekken 
afwisselen. De hoeken van elke rij woningen krijgen ’accenten’ in de vorm van bijvoorbeeld 
een torentje of een woning met een puntdak. 
 

De huidige planning is dat eind dit jaar of begin volgend jaar de eerste huizen in de verkoop 
komen. De bouw van de eerste fase begint na de zomer van 2022. De bouwtijd is ongeveer 
anderhalf jaar. 

Sociale huur 

In Tuindorp Hillegom is ruimte gereserveerd voor circa 26 sociale huurappartementen, maar 
concrete plannen daarvoor zijn er nog niet. Woningcorporatie Stek was aanvankelijk in beeld 
voor de woningen, maar heeft zich teruggetrokken. ,,De verhouding prijs-kwaliteit was niet 
oké’’, zegt Stek-directeur Hans Al daarover. ,,Een appartementengebouw ingeklemd tussen 
een muur van een bedrijf en een parkeerterrein zagen we niet zitten.’’ 

De gemeente Hillegom is nu in onderhandeling met twee andere partijen, waaronder 
Stichting Volkshuisvesting Hillegom (SVH) die ook de hofjeswoningen aan de Parallelweg 
realiseert. 

Soorten huizen 

In Tuindorp Hillegom komen: 32 appartementen van 40 m2 (circa 100.000 euro), 
32 appartementen van 60 m2 (circa 150.000 euro), 32 appartementen van 80 m2 
(circa 200.000 euro), 40 duplexwoningen van 100 m2 (circa 225.000 euro), 146 
eengezinshuizen (vrije sector). 
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